SPECIALISTUTBILDAD UNDERSKÖTERSKA
ANESTESI, OPERATION OCH INTENSIVVÅRD
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 200 YH-POÄNG DELTID

Sjukvården blir alltmer specialiserad och
kunskapsintensiv. Utbildningen ger dig
fördjupade kunskaper och kompetenser inom
anestesi, operation och intensivvård. Du
utvecklar din förmåga att genomföra
personcentrerad vård tillpatienter, anhöriga
och närstående. Stor vikt läggs på att kunna
arbeta i samverkan och att kunna medverka i
tvärprofessionella team inom
verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din
förmåga att fungera som kulturbärare när det
gäller förhållningssätt och bemötande inom
verksamheterna. Det hälsofrämjande
perspektivet löper som en röd tråd genom
utbildningen.
Utbildningen ger dig också möjligheter att
arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan
enheter, samordning och handledning.

ARBETSMARKNAD
Sjukvårdens Anestesi, operations och
intensivvårdsavdelningar har ett stort behov av
undersköterskor med specialistkompetens.
Arbetsområdena ligger inom operation,
anestesi eller intensivvård.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad
Utbildning i samarbete med Västra Götalands
Regionen och Kommunalarbetarförbundet.

ANSÖKAN
Grundläggande behörighet.
Särskilda förkunskaper:
Godkända betyg från kurserna, Vård och
omsorg 1 200 p och Vård och omsorg 2 150 p,
Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans
livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1
100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska
1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi
1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, Medicin 2
100p Akutsjukvård 200p. Sammanlagt totalt
1400p eller motsvarande Kurser/utbildning
eller kunskaper.
Godkända betyg i kurserna Svenska
(SV1201/SVESVE01) och Engelska
(EN1201/ENGENG05) eller motsvarande
kunskaper.
1 års yrkeserfarenhet på heltid som
undersköterska eller motsvarande.
Avseende utb. i äldre kurser utgår vi i från
SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt
kursplaner som motsvaras av kurser enligt
ämnesplaner.
Urval bland de sökande baseras på betyg,
yrkeserfarenhet och särskilt prov.
Samtliga behöriga sökande kallas till test i
svenska. Kallelse till test skickas ut en vecka
före testet till den mailadress som angivits i
ansökan. Det särskilda provet tar ca 3 timmar.
Resultatet av testet bifogas till urvalet.
Läs mer om behörighet, urval och antagning
här.
Söker till oss gör du via vår webbansökan.

KURSER
Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade
infektioner 10p
Sjukdomslära och personcentrerad
vård/omvårdnad 50 p
Lagstiftning, organisation och dokumentation
och kvalitetsledning 20p
Medicinteknik 15p
Vårdpedagogik, handledning, etik,
förhållningssätt och kulturmöten30p
LIA 1 8 veckor, 40 p
Examensarbete 25p

MER INFORMATION
Barbro Göteson
Tel: 0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se
Anne-Louise Segell
Tel: 031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN
Längd: 72 veckor deltid. Teoriperioder en
dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 8
veckor
Start: Vecka 35
Antal platser: 30
Ansökan är öppen för sen ansökan. Det innebär
att vi behandlar din ansökan löpande och i mån
av plats.
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHANOP
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

